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  مقدمه  -1
ر بوده و يكي از راههاي نيل به اين هدف برخورداري از تغذيه صحيح مي باشد ، بنـابراين  با توجه به اينكه جامعه سالم زير بناي توسعه هر كشو  

سـوي ديگـر بـا     از .غذايي و ورزشي به افـراد جامعـه ضـروري اسـت     -در اختيار قراردادن اطالعات الزم در مورد مواد غذايي و مكمل هاي رژيمي 
ارت بين المللي ، باالرفتن فرهنگ مردم و توجه به سالمتي جامعه ، برچسـب گـذاري بـه    پيشرفت صنايع غذايي و رقابت در اين زمينه ، گسترش تج

  . عنوان ابزاري مهم جهت اطالع رساني به مصرف كنندگان به حساب مي آيد 
  
  هدف  -2

يي و ورزشـي و  غـذا  -هدف از تدوين اين ضابطه ساماندهي اطالعات موجود روي برچسب هاي بسته بندي مواد غذايي و مكمل هاي رژيمـي   
  . بسترسازي الزم جهت جايگزيني تدريجي برچسب هاي موجود با موضوعات روز دنيا  است  

غذايي ورزشي به معني ارتباط ميان توليد كننده و فروشنده از يك طرف بـا خريـدار و مصـرف     -برچسب گذاري مواد غذايي و يا مكمل هاي رژيمي
  .كننده از طرف ديگر مي باشد 

  
  اربرد دامنه ك -3

غذايي و ورزشي و تمام مواد غذايي بسته بندي شده ، آماده فروش و مواد اوليه  –اين ضابطه در مورد برچسب گذاري تمام مكمل هاي رژيمي   
شـاميدني،  مشمول  اخذ پروانه ساخت ، پروانه بهداشتي ورود و   شناسه نظارت مطـابق بـا قـانون مـواد خـوردني، آ     ) اعم از توليد داخل و يا وارداتي( 

  . الزامي گرديده است   1/1/1389و اجراي اين ضابطه از تاريخ آرايشي و بهداشتي كاربرد دارد 
  1يادآوري 

  : اين ضابطه مشمول مقررات برچسب گذاري موارد زير نمي باشد 
o و  غذاهاي بدون بسته بندي عرضه شده در كترينگ ها ، پروازهاي هواپيمايي ، رستوران ها ، سلف سرويس ها… . 
o سفيدگوشت گوشت قرمز و  ، ميوه و سبزي ، تخم مرغ بسته بندي نشده .  

   2يادآوري 
استاندارد ملي مربوطه و ضوابط وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش پزشـكي    ) قسمت برچسب زني ( در مورد هر محصولي عالوه بر اين ضابطه بايد 

 . نيز رعايت گردد 
 3يادآوري 

شناسه نظارتي صادر مي گردد ملزم به درج كليه موارد برچسب گذاري مي باشند و در برچسب گذاري به جاي شماره پروانه  محصوالتي كه براي آنها
  .ساخت بايد شماره شناسه نظارت درج شود 

  4يادآوري 
و پـاك نشـدني   ) اپ شـده نشـود   به صورتي كه رنگ پس زمينه مانع خواندن عبارات چ( عبارات مورد نياز برچسب گذاري در اين ضابطه بايد واضح 

  . بوده به راحتي توسط مصرف كننده قابل خواندن باشد 
  5يادآوري 

كـم رنـگ    هر گونه مغايرت محصول با اين ضابطه از قبيل نادرست بودن اطالعات موجود در برچسب گذاري ، گمراهي مصرف كننده ، پررنگ و يـا 
كسب مجوز به عنوان تخلف يا تقلب شناخته شده و مطابق با قانون مـواد خـوراكي آشـاميدني ،    نشان دادن واقعيت ها ، تعاريف بدون اساس و بدون 

  . يا وارد كننده برخورد خواهد شد / بسته بندي / آرايشي و بهداشتي و قانون تعزيرات حكومتي با  واحد توليدي 
   6يادآوري 

خـود  ( هاي توليدي مي باشد و مشخصات محصـول در هـر بـار پـايش      مسئوليت صحت مندرجات برچسب بر عهده مدير عامل و مسئول فني واحد
بايـد بـا مـوارد ذكـر     ) ر كشورسمعاونت غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي سرا و معاونت غذا در سازمان غذا و داروكنترلي  و يا توسط كارشناسان 

  . برچسب مطابقت داشته باشد  شده در
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  7يادآوري 
 .  است 1390در واحد هاي توليدي كه به تائيد معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشكي مربوطه رسيده است تا پايان سال  اعتبار ليبل هاي موجود 

  تعاريف و اصطالحات 
 1مصرف كننده  -

  .افراد يا خانوارهايي كه مواد غذايي را استفاده مي كنند   
  2برچسب -

  . استسته بندي اوليه و نهايي نوشته و يا طرحهاي گرافيكي يا چاپ شده برروي ب  
  3برچسب گذاري -

  . نوشتن و يا چاپ هر گونه تصوير و يا اطالعاتي كه بايد به اطالع مصرف كننده برسد   
  برچسب گذاري تغذيه اي -

  .، توصيف مي كند نوعي از برچسب گذاري است كه ويژگي هاي تغذيه اي يك ماده غذايي را جهت اطالع مصرف كننده   
 4ا غذ - 

  . هر ماده فرآيند شده ، نيمه فرآيند يا خام است كه به مصرف خوراك انسان مي رسد   
   5غني سازي -

 عبارت است از افزودن يك يا چند ماده مغذي ضروري به مواد غذايي در سطوحي باالتر از آنچه كه به طور طبيعي در غذا وجود دارد ، كم است  
  . اصالح كمبود ناشي از يك يا چند ماده مغذي كه در كل جامعه و يا گروه هاي خاصي از جمعيت وجود دارد  يا وجود ندارد ، به منظور پيشگيري و

 ماده مغذي  -
توليد انرژي مي كند ، براي رشد ، توسعه و حفـظ بقـا مـورد    و هر گونه ماده اي كه به طور معمول به عنوان ماده متشكله غذا مصرف مي شود   

  . وجب بروز تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژيكي خواهد شد نياز است و كمبود آن م
  6قند ها -

   .به منو ساكاريد ها و دي ساكاريد هاي موجود در ماده غذايي به استثناي پلي اولها گفته مي شود   
   7فيبر خوراكي -

زيم هـاي درون زاي روده كوچـك انسـان تجزيـه     كه توسط آن 8يا بيشتر 10فيبر خوراكي به مفهوم پلي مر كربوهيدرات با واحد هاي منومري    
 :نمي شود و به يكي از گروههاي زير تعلق دارد 

  .پلي مر كربوهيدرات كه به طور طبيعي در غذاي مصرفي موجود است  -
ل مسـئوالن ذي  پلي مر كربوهيدرات كه از مواد غذايي خام توسط روش هاي آنزيمي ، فيزيكي ، شيميايي گرفته شده و مدارك علمـي مـورد قبـو    -

  . صالح اثر مفيد فيزيولوژيكي بر سالمت انسان را نشان داده است 
 .پلي مر هاي مصنوعي كربوهيدرات كه مدارك علمي مورد قبول مسئوالن ذي صالح اثر مفيد فيزيولوژيكي بر سالمت انسان را نشان داده است  -
 
 
  
 

                                                           
1 Consumer 
2 Label 
3 Labeling 
٤ Food 
5 Fortification 
6 Sugars  
7 Dietry fiber 

  . مي باشد  به عهده دولت 3 – 9تصميم گيري در مورد واحد هاي منومري بين  ٨
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   ( SFA) 1اسيدهاي چرب اشباع -

اصـلي و  ( نجيره كربني اصلي آنها هر اتم كربن با پيوند يگانه به اتم هاي كربن مجاور متصل بـوده و در طـول زنجيـر    اسيدهاي چربي كه در ز  
(   اين اسيد هاي چرب شامل اسيدهاي چـرب كوتـاه زنجيـر    . باشد ، اشباع  ناميده مي شوند ) دو يا سه گانه ( فاقد هرگونه پيوند غير اشباع ) فرعي 

C4   تا C10(   كره  ، متوسط زنجير  نندما )C12  تا C14 (پالم و نارگيل و بلند زنجيـر   هسته مانند روغن )C16    ماننـد چربـي حيـواني    ) بـه بـاال
  .،روغن پالم ، كره كاكائو ، پنبه دانه ، سويا و آفتابگردان هستند 

   ( UFA) 2اسيدهاي چرب غير اشباع -
  :غير اشباع بين اتمهاي كربن هستند و عموماً به دو دسته تقسيم  مي شوند يك پيوند داراي اسيدهاي چرب غير اشباع حداقل   

كه متداولترين آنها اسيد اولئيك مي باشد و در روغن هاي زيتون ، كلزا ، بادام زميني  (MUFA) 3اسيد هاي چرب غير اشباع با يك پيوند دو گانه -
 .مي شود  زميني ، پالم ، كنجد و نيز چربي ذخيره اي بعضي از حيوانات يافت

كه بطور عمده شامل اسيـد لينولئيك با دو پيونـد دوگانه ميباشـد و بـه ميـزان قابـل      PUFA) (  4اسيدهاي چرب غير اشباع با چند پيوند دو گانه -
اسـيد لينولنيـك نيـز    .  و مغز گـردو وجـود دارد   پنبه دانه، هسته انگور، مالحظـه اي در روغن هاي گلـرنگ ، آفتابگردان ، ذرت ، سويا ، كنجد ، كلزا

  .  غني آن مي باشند "سويا و كلزا از منابع نسبتا ،برزك داراي سه پيوند دوگانه بوده و روغن هاي
  اطالعات تغذيه اي تكميلي -

  . ي كندو به تفسير اعالم مواد مغذي كمك م است اين اطالعات به منظور ارتقا دانش مصرف كننده از ارزش تغذيه اي مواد غذايي مورد مصرف  
  5مواد متشكله  -
هر ماده اي كه در ساخت و تهيه ماده غذايي به كار مي رود و در محصول نهايي وجود دارد ، هر چند كه شكل اصـلي آن تغييـر يافتـه باشـد و        

  . شامل مواد افزودني نيز مي گردد 
  6افزودنيها -

د و به عنوان يكي از اجزاء اصلي غذا به حساب  نمي آيـد ، خـواه داراي ارزش   هر ماده اي كه معموالً به تنهايي به عنوان غذا مصرف نمي شو   
تـأثير  غذايي باشد يا نباشد و كاربرد آن باعث شود كه آن ماده يا محصوالت جانبي آن به صورت جزئي از مواد غذايي در آيند يا در خصوصـيات غـذا   

  . نمي شود  7بگذارند الزم به ذكر است اين اصطالح شامل آلوده كننده ها
  8كمك كننده هاي فرايند -
زان موادي هستند كه به غذا به دليل تاثيرات تكنولوژيكي در مدت فرايند اضافه مي شوند و اين مواد در محصول نهايي وجود ندارند و يا به ميـ    

 . يند نمي باشند الزم به ذكر است كه مواد افزودني جز كمك كننده هاي فرا. كم و در سطح غير عملياتي وجود دارد 
مـواد مـورد    - 3گاز موجود در فضاي باالي بسـته بنـدي    - 2هيدروژن مورد استفاده در فرايند هيدروژناسيون  - 1: مواد كمك كننده فرايند شامل  

كاتاليسـت   - 5، روغـن ، سـركه   مواد شفاف كننده و فيلتر كننده مورد استفاده در فرايند توليد  آبميـوه   - 4استفاده در سيستم هاي سرمازا و انجماد  
رزين هاي تبادل يوني ، غشاء ، فيلتر هاي مولكولي كه  - 6هاي مورد استفاده در فرايند هاي ساخت كه در محصول نهايي وجود ندارد از قبيل نيكل 

آب  - 8كه در غذا وارد نمي شـوند   عوامل خشك كردن و يا رباينده هاي اكسيژن  - 7در جداسازي فيزيكي استفاده  مي شود و وارد غذا نمي شود  
  . مواد تميز كننده و ضد عفوني كننده - 10عوامل شستشو دهنده و پوست گيري  - 9مورد استفاده براي توليد بخار 

 
 
 

                                                           
1 Saturated Fatty Acids 
2 Unsaturated Fatty Acids 
3 Mono Unsaturated Fatty Acids 
4 Poly Unsaturated Fatty Acids 
5 Ingredient 
6 Food additives 
7 Contaminants  
8 Processing Aid 
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   1ادعا -

ماهيـت فـرآورده ، فرآينـد و    هر توضيحي كه نشان دهنده و بيان كننده اين مطلب باشد كه غذا داراي كيفيت و امتياز خاصي در ارتباط با منشا غذا ، 
  . تركيبات آن مي باشد 

   ادعاي تغذيه اي -
  .تغذيه اي ماده غذايي است و ويژگيهاي خواص ماهيت، ارائه هر گونه بيان ، پيشنهاد يا استنباطي است كه بيانگر   

   اعالم مواد مغذي -
  .فهرستي از مواد مغذي موجود در يك ماده غذايي    

  DV2درصد ارزش روزانه  -
و بـه آنهـا اطالعـاتي ارائـه      مي شود و به مصرف كنندگان در انتخاب غذا كمك مـي كنـد   آوردهاست كه روي برچسب هاي غذايي  اطالعاتي  

 فـرد  كيلوكـالري بـراي يـك    2000با فـرض دريافـت روزانـه    (به مواد مغذي نياز بدن  درصدي ازميشود كه به ازاي دريافت هر سهم از فرآورده چه 
براي مثال اگر در . و به درصد گزارش مي شود  استفاده ميشود DRV4و RDI 3از رفرنس هاي  براي برآورد ارزش روزانه از  .تامين ميشود )بزرگسال

 درصد از نياز روزانه به كلسيم از طريق مصرف يك ليوان شير15است يعني % 15در برچسب اعالم شود كه ارزش روزانه كلسيم براي يك سهم شير 
  .تامين ميشود )سهممعادل يك (

  
   PDP 5 ) (صفحه اصلي  -

اطالعات مربـوط بـه نـام و    بخشي از يك برچسب است كه جهت اطالع رساني هنگام خريد و مصرف به مصرف كننده نمايش داده مي شود و   
ر د د و انقضا مصـرف ، سـري سـاخت    وزن خالص ، شماره پروانه ساخت ، شناسه نظارت و يا پروانه بهداشتي ورود ، تاريخ توليصول ، حنام تجاري م

   .اين صفحه نوشته مي شود 
  

    
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Claim 
2 Daily Value  
3 Reference Daily Intake 
4 Daily Refrence Value 
5 Principal Display Panel 
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   IP (1( صفحه اطالعات  -

ساير عبارات برچسب موجود در اين ضابطه و ضوابط مرتبط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و استاندارد هـاي   صفحه مربوط به درج   
معاونـت غـذا و دارو   يـا    و معاونـت غـذا در سـازمان غـذا و دارو    كارشناسـان  ه بايد پس از تاييد توسط مرتبط سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ك

  . درج شود بر روي برچسب  ر كشورسدانشگاههاي علوم پزشكي سرا

 
  2بهر -

  .محصوالتي كه تحت شرايط يكسان توليد شده باشد را بهر گويند    
ADI-  3  

  . وزن بدن است  mg/kgماده غذايي بر حسب  حد قابل قبول دريافت روزانه يك  
RDA-  4  

  . درصد افراد سالم جامعه مورد نياز است  98 – 97ميزان مواد مغذي كه براي برطرف كردن نيازهاي   
RDI-   5  

مريكا كـه قـبال   آ RDAني ، اين واژه با ددر مورد ويتامين ها و مواد مع 1968سال  RDAها براي برچسب گذاري غذا بر مبناي  DVمجموعه   
  . رده هاي غذايي استفاده مي شد ، جايگزين شده است وجهت برچسب گذاري بر فرآ

   6سهم  -
 2مصرف ميشود براي مثال يك ليوان شير يك سهم است و توسط يك فرد در يك وعده است كه به طور معمول ماده غذايي  سهم غذا، مقدار  

  . .عدد بيسكويت يك سهم است
  7توليدتاريخ  -

  .فرآوري و بسته بندي مي شود غذايي و ورزشي  -تاريخي است كه غذا و يا مكمل رژيمي  
  8تاريخ دوام حداقل -

به معناي تاريخي است كه تاريخ پايان دوره را تحت شرايط انباري بيان شده مشخص مي كند و طي آن محصول بـه طـور   )  9بهترين قبل از(    
بـا ايـن وجـود    . ماند و هر گونه كيفيت هاي خاص را براي هر گونه دعاوي صريح يا ضمني حفظ خواهد كـرد   كامل جهت ارائه به بازار باقي خواهد

  .فراتر از اين تاريخ غذا ممكن است هنوز به طور كامل رضايت بخش باشد 
  غذايي و ورزشي  -بهترين زمان مصرف مكمل هاي رژيمي  

                                                           
1 Information Panel 
2 Lot Number 
3 Acceptable Daily Intake 
4 Recommended Dietary Allowances  
5 Recommended Daily Intake  
6 Serving Size 
7 Date of Production 
8 Date of Minimum Durability 
9Best Before 
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   . باقي مانده باشد ) shelf life (ي محصول ز عمر قفسه اا)  3/1( يك سوم  زماني است كه حداقل
  1تاريخ انقضا -

تاريخي است كه پايان دوره مصرف را تحت شرايط انباري بيان شده مشخص مي كند كه بعد از آن محصول احتماال صفات كيفي عادي مـورد    
  . انتظار توسط مصرف كننده را نخواهد داشت و نبايد آن را مصرف كرد 

  .خاصيت اوليه هنگام توليد تا آن زمان را از دست داده است % 10غذايي و ورزشي زماني است كه فرآورده  -مل رژيمي تاريخ انقضاي مك
   كشور توليد كننده -

  . كشوري است كه فراورده در آن توليد و يا بسته بندي مي شود   
   ) A( درج در برچسب اصلي  -

  . ملزم به درج مشخصات كاال بر روي برچسب و در زمان توليد در كارخانه مذكور مي باشد برچسب فارسي نويس است كه كارخانه توليدكننده   
   ) B( درج در برچسب غير قابل برداشت  -

برچسب فارسي نويسي است كه از كاغذي با قدرت چسبندگي قوي و غير قابل برداشت تهيه شده كه مالك تشـخيص آن در هنگـام برداشـت      
  .بندي كاال مي باشد كه واردكننده ملزم به الصاق آن مي باشد برچسب ، كنده شدن بسته 

      )زيست فناوري (  بيوتكنولوژي - 
نوتركيب و تزريق مستقيم اسيد نوكلئيـك در سـلول يـا     DNAبيوتكنولوژي به مفهوم كاربرد تكنيك هاي آزمايشگاهي اسيد نوكلئيك از جمله   

ياهي ، كه بر موانع فيزيولوژيكي طبيعي الحاق يا توليد مثل غلبه مي كند و جزء روش هاي انتخاب و اندامك ها ، آميختن سلولها بين خانواده هاي گ
   .توليد مثل قديمي نيست ، اطالق مي شود 

  2محصوالت تراريخته -
ي آن مـاده ژنتيكـي   بيوتكنولوژي مدرن يا فن آوري زيستي دستاورد تحقيقات علمي ساليان اخير است كه با استفاده از مهندسي ژنتيك كـه طـ    

. به طور تعمدي دستكاري شده و در واقع به تغيير شكل ژن هاي معين جهت ايجاد گونه هاي جديد حيات اطالق مي گردد ) DNA(موجودات زنده 
بـه روش   DNAتكاري با دس. اين عمل در شرايط بسيار كنترل شده انجام و نهايتاً ژن اختصاصي و معين انتخاب شده ، انتقال يافته يا تغيير مي كند

امكان القاي ويژگي هاي هر موجـود  ) نو تركيب ناميده مي شود  DNAكه روش ( زنده به موجود زنده ديگر انتقال آن از يك موجود  هاي مختلف و
  . زنده به گياه ، باكتري ، ويروس و يا جانور ديگر مهيا مي شود 

      محصوالت پروبيوتيك -
قابـل  ميار اقتباس شده است و از نظـر مفهـوم در    –به معناي حيات بخش يا زيست بخش يا زيست  4ني پروبيوساز واژه يونا 3واژه پروبيوتيك  

  .قرار دارد  6به معناي ضد حيات  5واژه پادزيست
واص سـالمت  هستند كه با استقرار در بخش هاي مختلف بدن با عمل زيستي خود سبب ايجاد خـ  7)باكتري ، مخمر ( ي يپروبيوتيك ها ريز زنده ها 

  . مي شود 8بخش براي ميزبان 
تقسـيم مـي    10و غيـر لبنـي   9گسترش فرآورده هاي پروبيوتيك لبني تا به آنجا بوده است كه معموال فرآورده هاي پروبيوتيك به دو گروه  لبني  
هاي پروبيوتيك بـر پايـه غـالت و حبوبـات     و فرآورده 11فرآورده هاي پروبيوتيك غير لبني به دو دسته فرآورده هاي پروبيوتيك با پايه سبزي . شود 

 .طبقه بندي مي شود 

                                                           
1Expiration Date 
2 Genetically Modified 
3 Probiotic  
4 Probios  
5 Anti biotic  
6 Against The Life  
7 Viable  
8 Host  
9 Dairy Probiotic Products  
10  Non Dairy Probiotic  
11 Vegetable Based Probiotic Products  
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  الزامات  - 4

غذايي و ورزشي ياد شده به صـورت ذكـر شـده بـراي هـر عنـوان         -درج موارد زير برروي كليه برچسب هاي مواد غذايي مكمل هاي رژيمي   
در موسسات داخلي كه نـوع آنهـا از طـرف     1346هداشتي مصوب سال قانون مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و ب 11طبق ماده . اجباري مي باشد 

وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي معين و صورت آنها منتشر مي گردد صاحبان آنها مكلفند طبق دستور وزارت بهداشت ، درمـان و آمـوزش   
  . دي يا ظرف محتوي جنس قيد نمايند پزشكي مشخصات الزم را در مورد هر نوع فرآورده به خط فارسي خوانا بر روي بسته بن

  
  نام و نام تجاري محصول - 1 – 4
  ) فرآورده ( نام محصول  - 1 – 1 – 4

با درشت تـرين  )  Bold( بايد در برچسب و در صفحه اصلي با ثبوت چاپ كافي به صورت ، خوانا ، واضح ، پر رنگ   ) فرآورده ( نام محصول   
در خطوطي موازي با محل اتكا بسته بندي در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخـت  ) چسب نسبت به ساير عبارات بر( اندازه 

  .برچسب نباشد درج شود 
  . نام و يا هويت ماده غذايي مطابق با پروانه ساخت صادره از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي نام گذاري گردد   - 1 – 1 – 1 – 4
 "،  "كامـل   "،  "برش داده  "با توجه به شكل و فرمي كه محصول به آن شكل وارد بازار مي شود مي توان از عبارتي نظير ،    - 2 – 1 – 1 –4

  . به منظور مشخص نمودن بهتر هويت فرآورده استفاده نمود  "خشك 
  .ود در نوشيدنيهاي حاوي آبميوه بايد درصد آبميوه در زير نام محصول نوشته ش - 3 – 1 – 1 –4
 .در مورد آبميوه هاي تهيه شده از كنسانتره عبارت آبميوه تهيه شده از كنسانتره  بايد درج گردد نه آبميوه   - 4 – 1 – 1 –4
  .بيان منبع و سرچشمه آبهاي معدني بر روي برچسب آبهاي معدني الزامي است - 5 – 1 – 1 –4
به عنوان مثال تاكيد بر . ر يك تركيب باعث گمراهي مصرف كننده شده و مجاز   نيست تاكيد زياد در مورد حضور و يا عدم حضو - 6 – 1 – 1 –4

 . حضور كره در كيك در صورتي كه كيك حاوي مقدار كمي كره باشد باعث گمراهي مصرف كننده مي شود و مجاز نيست 
 . شود نوع و منشا روغن به كاربرده شده بايد قيد گردد بر روي برچسب روغن و يا مواد غذايي كه در آن روغن به كاربرده مي  - 7 – 1 – 1 – 4
  .درصد انواع روغن در روغن مايع مخلوط بايد درج شود  - 8 – 1 – 1 – 4
  . بايد درج گردد ) طبيعي يا مشابه طبيعي (در صورت استفاده از اسانس در چاي ، نام و نوع اسانس  - 9 – 1 – 1 – 4
   .گوشتي، درصد گوشت به كار رفته ذكر گردد در فرآوره هاي  – 10 – 1 – 1 – 4
 " در صورت درجه بندي محصول بر اساس استاندارد ملي و يا ضوابط مربوط وزارت بهداشت درمـان و آمـوزش پزشـكي درج     – 11 – 1 – 1 – 4

  . با فونت متناسب با اندازه نام محصول الزامي است  " درجه محصول
  1ياد آوري 

  . بند مشمول محصوالت وارداتي و محصوالت مشمول شناسه نظارت نيز مي گردد موارد ذكر شده در اين   
  2يادآوري 

غذايي و ورزشي است و نه يك دارو و بـه   –بيان هويت محصول نشان مي دهد كه محصول مورد بحث يك مكمل رژيمي  در مورد مكمل ها  
 " cغذايي ويتامين  –مكمل رژيمي  "برد به عنوان مثال عالوه از روي آن مي توان به محتويات اصلي موجود در محصول نيز پي 

   1تذكر 
  .غذايي و ورزشي به زبان فارسي و انگليسي اجباري است -ذكر واژه مكمل رژيمي  

  2تذكر 
 .بايد مشخص شود... كپسول و  -غذايي و ورزشي از قبيل قرص –شكل مكمل رژيمي   

  
  نام تجاري محصول - 2 – 1 – 4
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در صفحه اصلي به زبان فارسي و به صورت خوانا ، واضح با ثبوت چاپ كافي و با فونت متناسب با اندازه نام محصول و در نام تجاري محصول   
  .محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در محل دوخت نباشد درج شود 

  يادآوري 
  .شود براي محصوالت وارداتي الزم است نام تجاري بصورت فارسي نيز برروي برچسب نوشته   

  
  وزن محصول  - 2 – 4

و بدون در نظر گرفتن وزن ماده بسته بندي بر روي صفحه اصلي با ثبـوت  ) واحد سيستم بين المللي( وزن خالص بايد برحسب سيستم متريك   
دازه نام محصول در محـل  و در فاصله مناسب از ساير عبارات و اشكال با فونت متناسب با ان)  Bold( چاپ كافي به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ 

 . قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 
  :وزن بايد به روش هاي زير بيان گردد 

 و   مي توان براي نشان دادن آن) ميلي ليتر  1000براي مقدار هاي بيش از ( براي محصوالت مايع برحسب حجم به عنوان مثال ميلي ليتر ، ليتر  -
  . براي ليتر استفاده كرد  Lبراي ميلي ليتر و   mlاز 
بـراي   gو مي توان براي نشـان دادن آن از  ) گرم  1000براي مقادير بيش از ( براي محصوالت جامد برحسب وزن به عنوان مثال گرم ، كيلوگرم  -

  . براي كيلو گرم استفاده كرد  kgگرم و 
  حجم  براي محصوالت نيمه جامد بر حسب وزن يا -
 

  تذكر 
  .  وزن محصوالت منجمد بايد در دماي انجماد بيان شود   

  1يادآوري 
  . عالوه بر ذكر محتويات براي غذاهاي بسته بندي شده در محيط مايع بايد وزن آبكش شده برحسب سيستم متريك ذكر گردد    

   2ياد آوري 
به زبان انگليسي و برحسب سيستم متريك و يا ساير واحد هـاي بـين   در محصوالت وارداتي وزن محصول  برروي برچسب بسته بندي حداقل   

  .المللي درج شده باشد 
  3يادآوري 

  . غذايي و ورزشي وزن محصول و يا تعداد موجود در هر واحد بسته بندي ذكر گردد  -در مورد مكمل هاي رژيمي  
  
  شماره پروانه ساخت  – 3 – 4

بايد در صفحه اصلي با ثبوت چاپ كافي به صورت خوانـا ،   "پروانه بهداشتي ورود "و يا  "سه نظارت شنا"و يا  "شماره پروانه ساخت "عبارات   
با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسـمت دوخـت برچسـب نباشـد     )  Bold( واضح ، پر رنگ 

 . درج شود 
   1يادآوري 

 .شماره پروانه بهداشتي ورود بايد به فارسي برروي طرح برچسب فارسي نويس درج  گردد  براي محصوالت وارداتي ،  
  2يادآوري 

  . شماره پروانه ساخت ظروف بسته بندي نيز بايد در محلي مناسب و قابل رويت نوشته شود   
  
 
  
 تاريخ توليد و انقضاء مصرف - 4 – 4
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( ه اصلي به زبان فارسي با در نظر گرفتن استاندارد مربوطه به صورت خوانا ، واضح ، پر رنـگ  تاريخ توليد و انقضاء قابليت مصرف بايد در صفح  

Bold  ( با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود .  
  تذكر 
در صورتي كه تاريخ انقضـا  . ود به جز ماه كه مي توان آن را با حروف نيز مشخص   نمود روز ، ماه و سال بايد به صورت عدد مربوطه نوشته ش  

 . محصول بيش از شش ماه باشد درج ماه و سال كفايت مي كند 
   1ياد آوري 

 . موارد ذكر شده در اين بند مشمول محصوالت وارداتي نيز مي باشد   
   2يادآوري 

 . مانع درج تاريخ انقضا فراورده نمي گردد  " Best Before "و يا  "بهترين قبل از "درج تاريخ   
  
  مواد تشكيل دهنده  - 5 – 4

با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محـل قابـل   )  Bold( مواد تشكيل دهنده بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
 . د درج شود ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباش

در هر فرآورده غذايي كه مركب از دو يا چند ماده متشكله باشد بايد آن ها را به ترتيب نزولي بر حسب مقدار وزن اعالم كـرد بـه ايـن     - 1 – 5 – 4
  . معنا كه مواد متشكله اي كه بيشترين مقدار را دارند نسبت به آنهايي كه كمترين مقدار را دارند ابتدا فهرست شوند 

چنانچه يكي از مواد تشكيل دهنده خود شامل چند ماده ديگر باشد تا حد امكان اين مـواد در يـك پرانتـز برحسـب مقـدار در آن مـاده        - 2 – 5 –4
 . تشكيل دهنده اعالم گردد 

  .  در صورتي كه اجزا تشكيل دهنده حاصل از فرايند هاي بيوتكنولوژي و مهندسي ژنتيك باشد بايد مشخص شود - 3 – 5 –4
  تذكر 
سازمان غـذا و  ( درمان و آموزش پزشكي  –با توجه به اين كه ضابطه برچسب گذاري فرآورده هاي دستكاري ژنتيكي شده در وزارت بهداشت    
 .  در حال بررسي و تدوين نهايي است ، رعايت موارد مندرج در آن پس از تائيد نهايي الزامي است )  دارو

  . ساسيت زا به كار رفته در تركيب فرآورده در قسمت مواد تشكيل دهنده الزامي است ذكر نام تركيبات ح -4 – 5 –4
 . "نشاسته تهيه شده از آرد گندم "ذكر منبع مواد تشكيل دهنده ضروري است به عنوان مثال در مورد نشاسته مشخص گردد كه مثال  - 5 – 5 – 4
در مـورد  . يتامين ها به فرآورده  افزوده مي گردد بايد در ليست مواد متشـكله ذكـر گـردد    در مواردي كه مواد مغذي از قبيل امالح و و - 6 – 5 –4

 . "پالميتات   Aويتامين"به غذا در قسمت مواد تشكيل دهنده ذكر شود  به عنوان مثال   Aاضافه كردن ويتامين
باشد و در داخل پرانتز نام شيميايي افزودني بـه همـراه مقـادير     )طبق موارد ذكر شده درذيل (نام افزودني بايد نشان دهنده عملكرد آن  - 7 – 5 -4

ADI  مواد تنظيم كننده  مواد افزودني شامل. مصرف آن درج گردد و از ذكر نام ژنريك خود داري شودPH   طعم دهنده ، اسيدها ، كف كننده هـا ،
بت زا ها ، حجيم كننده ها ، نگهدارنده هـا ، رنـگ هـا ، روان كننـده هـا ،      ، ژله اي كننده ها ، ضد كف ها ،  براق كننده ها ، آنتي اكسيدان ها ، رطو

 . شيرين كننده ها ، نمك ها ، نرم كننده ها ، عمل آورنده هاي آرد و ساير موارد 
   تذكر
 . عالوه بر موارد فوق ميزان مواد نگهدارنده در روي برچسب فرآورده درج گردد :  

  .اي تشكيل دهنده فرآورده نمي باشند  كمك فرآيند ها جزو اجز - 8 – 5 –4
... ) سوسيس و كالبـاس و  ( در مورد مواد غذايي حاوي مرغ و گوشت پرندگان ، ماهي و محصوالت دريايي و گوشت قرمز و اجزا آنها  - 9 – 5 – 4

  . در قسمت اجزا تشكيل دهنده مشخص شود كه از نوع تازه و يا منجمد استفاده شده است 
ائيكه بر چسب تاكيد خاصي بر روي مقدار كم يا زياد يك يا چند ماده متشكله دارد ، درصد مـواد متشـكله بايـد مطـابق بـا پروانـه       ج -10 – 5 – 4

 . ساخت در بر چسب اعالم شود 
  . بر روي برچسب محصوالت لبني بايد ميزان درصد چربي درج گردد  -11 – 5 –4
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 . باشد بايد مقدار آن برروي برچسب نوشته شود  ppm 10از يش ب So2چنانچه ميزان  -12 – 5 – 4
به همـراه حـد مجـاز دريافـت     درصد تركيبات شيرين كننده مغذي و غير مغذي اضافه شده به فرآورده مانند آسپارتام ، پلي دكستروز ،  -13 – 5 – 4

 . اعالم گردد در قسمت مواد متشكله) براي تركيباتي كه داراي حد مجاز دريافت  روزانه هستند ( روزانه  
در پرانتـز اعـالم    "بهبود دهنـده خميـر    "مواد متشكله اي كه به عنوان بهبود دهنده هاي خمير عمل مي كنند به دنبال نام مشترك  -14 – 5 – 4

 ) .ال سيستيئين ، آلومينيوم سولفات ( بهبود دهنده هاي خمير : شود مثال 
 "بافت در غذا به كار مي روند به دنبال نام مشـترك  )  بافت دهنده يا قوام دهنده ( محكم كننده مواد متشكله اي كه به عنوان مواد  - 15 – 5 – 4

 . در پرانتز اعالم شود  "مواد سفت كننده 
 "در مورد استفاده از موم و صمغ كه به عنوان پوشش دهنده بر روي محصوالت غذايي به كـار مـي رود بـه دنبـال عبـارت عمـومي        -16 –5 – 4

 . منشا آن نيز ذكر گردد  "اده شده با موم با درجه غذايي پوشش د
  .آب افزوده شده بايد در فهرست مواد متشكله ذكر گردد  -17 – 5 –4
در صورت مجاز بودن استفاده از رنگ در محصول ذكر نوع رنگ استفاده شده طبيعي ، شبه طبيعـي و يـا سـنتتيك بهتـر اسـت درج       – 18 – 5 – 4

  .گردد 
  .رج اسيد سيتريك در مواردي كه بيش از يك درصد در فرموالسيون استفاده شده باشد الزامي استد  -4-5-19
 .درج ميزان نمك چنانچه در پروانه ساخت درج آن الزام شده باشد -4-5-20

   1يادآوري 
  .موارد ذكر شده در اين بند مشمول محصوالت وارداتي نيز مي باشد   

    2يادآوري 
 غذايي و ورزشي  –ژيمي  در مكمل هاي ر)  Active Ingredients( ر مواد مؤثره درج نام و مقادي -  

غذايي و ورزشي جدول هايي تهيـه و تنظـيم مـي گـردد كـه شـامل اطالعـات اصـلي          –ژيمي  به طور معمول در هنگام تهيه برچسب مكمل هاي ر
  .مي شود  ياد  Supplement Factsپيرامون مكمل مورد بحث است كه از آنها با عنوان 

مواد كمكي در خارج از اين جدول ذكر شوند همچنين در مورد برخي از اين مواد كه مصرف آنها حساسيت زا بـوده و يـا در افـراد و بيماريهـاي      •
 .خاص مي توانند عوارض خطرناك ايجاد كند بايد با مقادير بكار رفته مشخص شوند 

و ذكـر بخـش مـورد    )  Common Name( هان ذكر نام عمومي گياه به كـار رفتـه   در داخل جدول مذكور در مورد فرآورده هاي حاوي گيا •
ضروري است چنانچه نام فارسي معادلي براي گياه مورد بحث در كتب مرجع گياه شناسي نباشد در ايـن صـورت   ... مصرف گياه نظير برگ ، ريشه و 

 .ود ذكر نام علمي گياه به صورت جنس و گونه به شكل التين الزامي خواهد ب
در جدول مذكور الزم است وزن كلي مخلوط هاي به كار رفته مثالً مخلوطي از گياهان ذكر شود به عالوه در هنگام درج وزن كلـي، وزن تـك    •

در اين صورت ذكر مواد تشكيل دهنده اصلي و كمكي همراه . تك گياهان به كار رفته در اين مخلوط ، از بيشترين وزن به كمترين وزن مرتب گردند
 . با مقادير به كار رفته در برچسب بسته بندي الزامي است

 غذايي و ورزشي  –ژيمي  در مكمل هاي ر)  Inactive Ingredients(درج نام و مقادير مواد كمكي  -    
 . در صورت نياز ذكر نام و مقدار مواد كمكي و اطالعات ضروري با توجه به حساسيت اين مواد ضروري است 

 
  شاني توليد كننده و بسته بندي كنندهنام و ن - 6 – 4

با فونـت متناسـب بـا    )  Bold( نام ، نشاني و تلفن توليد كننده و بسته بندي كننده بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
س پستي بايد دقيق و كامل باشد به آدر. اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 

  . براي محصوالت توليد داخل كشور الزامي است  "ساخت ايران  "و درج عبارت . طوري كه تحويل مرسوالت پستي با تاخير صورت نپذيرد 
  
  

  1يادآوري 
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لـيكن  . ش واحد مورد نظر الزامي اسـت  در مواردي مثل استفاده از ظرفيت خالي چنانچه سفارش دهنده واحد توليدي باشد ، درج جمله به سفار  
  . در صورتي كه سفارش دهنده اشخاص و يا شركت هاي حقوقي باشند ، نيازي به درج عبارت فوق نمي باشد 

   2ياد آوري
  . د در مورد محصوالت وارداتي بايد نام واحد توليد كننده و كشور توليد كننده به زبان فارسي برروي طرح برچسب فارسي نويس درج گرد  

   3يادآوري 
  .  براي محصوالت وارداتي نام وارد كننده ، نشاني و يا آدرس الكترونيكي و يا صندوق پستي و تلفن وارد كننده درج گردد   

 
   1سري ساخت - 7 – 4

( واضح ، پر رنـگ   به صورت خوانا ،اصلي سري ساخت بايد در صفحه . آن محصول باشد  2هر واحد بسته بندي بايد داراي شماره اي مبين بهر  
Bold  ( با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود . 

   1يادآوري 
 .در محصوالت وارداتي نيز ، سري ساخت بايد درج گردد   

   2يادآوري 
  . ه نمود عالوه بر شماره سري ساخت از سيستم باركد نيز استفاد  

  
  شرايط نگهداري - 8 – 4

با فونت متناسب با اندازه )  Bold( شرايط خاص نگهداري براساس زمان ماندگاري بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
 . نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 

  تذكر
   .ماندگاري و شرايط نگهداري پس از باز كردن هر محصول نيز بايد نوشته شود  مدت زمان  

  يادآوري  
در محصوالت وارداتي شرايط نگهداري حداقل به زبان انگليسي و در صورت لزوم و با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي بـرروي      

  . طرح برچسب فارسي نويس به زبان فارسي نوشته شود 
  
  دستورالعمل آماده سازي ومصرف  -9 – 4

)  Bold( در مواردي كه نياز به آماده سازي محصول باشد دستورالعمل و طرز تهيه بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ   
 . درج شود با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد 

   1ياد آوري 
براي محصوالت وارداتي ، بايد نحوه مصرف درصورت لزوم و با نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برروي طـرح برچسـب فارسـي      

   .نويس نوشته شود 
   2ياد آوري 

 .ضروري است  اگر فرآورده براي مصرف گروه سني و يا گروه خاصي تهيه شده باشد ، درج آن بر روي بسته بندي  
 

   3يادآوري 

                                                           
1 Batch number 
2 Lot 
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غذايي و ورزشي بايد توسط شركت توليد كننده و بر اساس مستندات علمي بر روي برچسـب   –نحوه و مقدار مصرف روزانه مكمل هاي رژيمي   
ز مصرف روزانـه  مشخص گردد تا مصرف كننده بتواند در صورت عدم دسترسي به پزشك خود با استفاده از اطالعات موجود در برچسب از مقدار مجا

  .فرآورده آگاهي حاصل نمايد
  
  الزامات و توصيه هاي بهداشتي  -10 – 4 

الزامات و توصيه هاي بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعالم گرديـده و بعضـاً در پروانـه هـاي سـاخت صـادره         
با فونت متناسب با اندازه نام محصول در محل قابـل ديـد   )  Bold( ح ، پر رنگ متذكر گرديده است بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واض

 .                    مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 
 .الزامي است  "دقيقه جوشانده شود 20قبل از مصرف  "در روي قوطيهاي كنسرو درج عبارت  •

   1يادآوري 
داتي چنانچه الزم است توضيحاتي بر روي طرح برچسب فارسي نويس درج گردد ، بايد با نظر وزارت بهداشـت ، درمـان و   براي محصوالت وار  

  . آموزش پزشكي باشد 
  : طرح فارسي نويس براي محصوالت وارداتي بايد بصورت زير باشد 

  نام و نام تجاري فرآورده  - 
  نام توليد كننده  -
  كشور توليد كننده  -
  خ توليد تاري -
  تاريخ انقضاء  -
  سري ساخت  -
  ) در صورت لزوم ( نحوه مصرف   -
  ) در صورت لزوم ( موارد منع مصرف   -
  )غذايي و ورزشي  –ژيمي  در صورت لزوم در مورد مكمل هاي ر( موارد احتياط مصرف  -
  ) شود  و دارويي ند نبايد شامل ادعاي درمانيغذايي و ورزشي و اين ب –ژيمي  در صورت لزوم در مورد مكمل هاي ر( موارد مصرف  -
 )در صورت لزوم ( توضيحات  - 
 شماره پروانه بهداشتي ورود -
  نام و نشاني و يا آدرس الكترونيكي و يا صندوق پستي و تلفن وارد كننده  -
 

   2يادآوري 
رقمـي و يـا دارنـدگان پروانـه      12اردات نهايي شده بـا كـد   كليه وارد كنندگان محصوالت وارداتي فرايند شده پس از دريافت پروانه بهداشتي و  

بايد "نحوه برچسب گذاري محصوالت فرايند شده محصوالت غذايي ، آشاميدني و مكمل هاي غذايي  "بهداشتي واردات قبل از تاريخ دستور العمل 
  . اجرا نمايند  از زمان ابالغ دستور العمل ، نحوه برچسب گذاري فارسي نويس خود را بر اساس جدول ذيل

  
  دوره طرح جايگزين   طرح جايگزين  نحوه درج اطالعات  نوع بسته بندي  رديف

  سال  A  B 1  )بسته بندي كوچك ( شرينگ پك   1
  سال  OPP A B 1سلفون پك   2
  سال  A B 1  ) آلومينيومي ( قوطي فلزي نوشيدنيها   3
( وجات و كمپوت رقوطي فلزي كنس  4

  )فلزي 
A B 1  سال  

  سال  A B  1  شيشه كنسروجات و قهوه فوري  5
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  سال  A B 1  بطري نوشيدنيها  6
روغن ، آب معدني ، ( بطريهاي پت   7

  ) نوشيدني 
A B 1  سال  

  سال  A B 1  دوي پك   8
  سال  A B 1  تتراپك   9
چيپس ، ( سه اليه  OPPمتااليزيك   10

 )بيسكويت 
A B 1  سال  

  سال  A B 1  تيوپها   12
شكالت ، كاكائو ، ( لزي قوطي ف   13

  ) بيسكويت ، حلب 
B - -   

  سال  A B 1  قوطي هاي مقوايي   14
روغن ها و (  HDPEظروف ليتري   15

  ) شربت ها 
A B 1  سال  

  . حجم كاالهاي فرايند شده با برچسب از مبدا وارد كشور خواهند شد % 95با اجراي طرح پيشنهادي فوق ، بيش از 
A  :ي                درج در برچسب اصلB   : برچسب غير قابل برداشت  
  
  

  يادآوري 
دستور العمل نحوه برچسب گذاري محصوالت وارداتي فرآيند شده محصوالت غذايي ، آشـاميدني   "عالوه بر موارد فوق رعايت ساير مندرجات   

  .  پزشكي اجباري است تدوين شده در وزارت بهداشت ، درمان و آموزش  "PEI/I-035 و  مكمل هاي غذايي با كد 
 

 محموله هاي برگشتي  3يادآوري 
ت ، در صورتي كه محموله صادراتي بنا به داليلي به غير از مشكل ايمني و سالمتي و عدم تطابق با استاندارد ملي ايران و ضوابط وزارت بهداش   

) بند الزامـات  ( ، درمان و آموزش پزشكي با برچسب گذاري  درمان و آموزش پزشكي به داخل كشور برگشت داده شود ، پس از تاييد وزارت بهداشت
 . به زبان فارسي در كشور قابل عرضه مي باشد 

 
   4يادآوري 

غـذايي و ورزشـي اجبـاري     –ذكر اطالعات مورد نياز در زمينه عوارض جانبي با احتياط ها و تداخالت غذا و دارو در مورد مكمل هاي رژيمـي    
  .است 
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   1اظهارات -5
معاونت غذا در سـازمان  كارشناسان و بايد پس از تائيد توسط تقسيم مي شود 3و اخطاري  2ظهارات مندرج برروي برچسب به دو دسته توصيفيا  

   . در صفحه اطالعات درج شود و يا معاونت غذا و دارو دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور  غذا و دارو
  اظهارات توصيفي  - 1 – 5

اظهارات توصيفي رايج بر حسب مواد غـذايي بـه شـرح    . به توصيف حالت يا فرآوري انجام شده بر روي فرآورده داللت دارد  جمله اي است كه  
 : زير مي باشد 

   4تازه  - 1 – 1 – 5
گونـه فرآينـد   در مواردي مي توان از عبارت تازه بر روي برچسب مواد غذايي استفاده نمود كه برروي آن هيچگونـه فـرآوري و انجمـاد و يـا هر      

  . حرارتي و يا هر شكلي از نگهداري ماده غذايي انجام نشده باشد 
  : استفاده كرد عبارت تازه مي توان از  درخصوص موارد زيروليكن 

  افزودن واكس و پوشش ها -
 استفاده ازحشره كش ها بعد از برداشت  -

 به كارگيري محلول شستشوي كلر ماليم يا اسيد ماليم در حين توليد  -

 Kilogray 1يزه كردن ماده غذايي خام ، حداكثر يون -

  
   1يادآوري 

 .از عنوان تازه براي نام تجاري محصول نمي توان استفاده كرد   
  

   2يادآوري 
 . همچنين از عبارت تازه براي بيان طعم محصول نمي توان استفاده كرد   

 
  
  5منجمد شده  - 2 – 1 – 5

  . نمي گردد » منجمد شده « انجام شود مانع از درج عبارت  چنانچه قبل از انجماد عمل آنزيم بري ،  
  
  
   6سريع منجمد شده  - 3 – 1 – 5

درجه سانتيگراد با گردش سريع هوا بطوري كه مركز آن نيز  -18در مواردي مي توان از اين عبارت استفاده كرد كه محصول  در دماي كمتر از   
  . شده باشد به همين دما رسيده باشد به صورت سريع منجمد 

 
  

                                                           
1Statement  
2Descritive  
3 Warning 
4 Fresh 
5 Frozen 
6 Quickly Frozen 
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  1طبيعي   - 4 – 1 – 5
اطالق مي شود كه هيچ نوع ماده شيميايي يا مصنوعي از قبيل ويتامين ها و امالح و طعم دهنده ها و مواد افزودني به آن » طبيعي «به موادي   

  . افزوده نشده باشد 
  يادآوري 

  . ستثنا آب موجود در آن اجزا تشكيل دهنده غذاي طبيعي نبايد تغيير كند و يا حذف شود به ا   
 
  2خشك شده  - 5 – 1 – 5

  . از اين عبارت براي توصيف محصوالتي مي توان استفاده كرد كه قسمت اعظم آب آزاد آن توسط خشك كردن جدا شده باشد   
  
  3محصوالت ارگانيك  - 6 – 1 – 5

از جمله آفت كـش هـا ، تقويـت كننـده هـا ، نگهدارنـده هـا ،         به مواد غذايي اطالق مي شود  كه عاري از  هر گونه مواد شيميايي و مصنوعي  
  . كودهاي شيميايي، قارچ كش ها و اشعه هاي يونيزه و هر گونه آالينده است 

را قيـد نمـود   » ارگانيـك  « درصد از اجزاي مواد غذايي از محصوالت تائيد شده ارگانيك باشند ، مي تـوان بـرروي برچسـب عبـارت      100تا  95اگر 
  . درصد تشكيل شده باشد عبارت ساخته شده با محصوالت ارگانيك را مي توان برروي برچسب درج نمود  95تا  75محصولي از چنانچه 

با توجه به ايـن كـه اسـتاندارد ملـي     . تاييد گردد ) وزارت جهاد كشاورزي ( شايان ذكر است ارگانيك بودن محصول بايد توسط مرجع ذيصالح   
ن در دست تدوين و طي مراحل نهايي مي باشد ، لذا پس از تصويب نهايي ، برچسب گذاري مواد غذايي ارگانيك بايد بر محصوالت ارگانيك و لگو آ

  . مبناي آن انجام گيرد 
  
  غذاهاي غني شده  - 7 – 1 – 5

  : عالوه بر رعايت قوانين كلي برچسب گذاري موارد زير نيز براي غذاهاي غني شده در برچسب گذاري بايد لحاظ گردد  
فقط زماني كه غني سازي با توجه به مقادير ذكر شده قبلي صورت گرفته و آناليز محصول در هرزماني در بازده زماني ذكر شـده دال بـر وجـود      

دعا شده بوده و دقت روش هاي آزمايشگاهي محرز مي باشد مي توان از عبارات مربوط بـه غنـي شـده موجـود در ايـن      درصد مقادير ا -10تا +  10
 : مقادير غني سازي بايد در برچسب و با ذكر موارد زير قيد گردد . ضابطه در برچسب محصول استفاده كرد 

 فرآورده غذايي در هر بسته  4تعداد اندازه سهم -
 ) براي غذاهاي مايع ( يا حجم ) براي غذاهاي جامد( اساس وزن فرآورده اندازه سهم بر -
 كالري به ازاء هر اندازه سهم  -
 در هر اندازه سهم  RNI5مقدار و نوع ماده مغذي افزوده شده براساس مقدار  -
مايعات تهيه شود ، مقدار ماده مغـذي افـزوده   اگر غذاي بسته بندي شده آماده مصرف نباشد و پس از مخلوط كردن با آب يا ساير  - 1 – 7 – 1 –5

  . براي آن مقداري كه در هر بار مصرف براي آماده سازي برداشت مي گردد در برچسب ذكر گردد  RNI% شده بايد به صورت 
وليه استفاده مي گردد ، اگر غذاي بسته بندي شده بصورت آماده براي مصرف نباشد و براي تهيه در غذاي ديگري به عنوان ماده ا - 2 – 7 – 1 –5

براي هر بار  RNI  %گرم از غذاي بسته بندي شده اوليه و به شكل اختياري بصورت 100براي هر  RNI% مقدار ماده مغذي اضافه شده به صورت
 . استفاده در دستور غذايي نهايي پس از طبخ ذكر گردد 

 
 C 20و بـراي ويتـامين   ( درصد  5برچسب گذاري مي گردد بايد حاوي حداقل  از يك ماده مغذي» 1حاوي« غذايي كه با عبارت  - 3 – 7 – 1 –5

 .از ميزان مورد نياز روزانه در هر اندازه سهم باشد ) درصد 
                                                           

1 Natural 
2 Dried 
3 Organic Products 
4 Serving Size 
5 Recommended Nutrient Intake 
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 Cدرصد و براي ويتـامين   10از يك ماده مغذي برچسب گذاري مي گردد بايد حاوي حداقل » 2منبع خوب« غذايي كه با عبارت  - 4 – 7 – 1 –5
 .ميزان مورد نياز روزانه در هر اندازه سهم باشد  درصد از 35
و براي ويتـامين  ( درصد از ميزان مورد نياز روزانه  20نيز بايد حاوي . برچسب گذاري مي گردد» 3سرشار از« غذايي كه با عبارت  - 5 – 7 – 1 –5

C 50  درهر اندازه سهم باشد ) درصد .  
استفاده كرد صـرفا مـي   » سرشار از« ركيبات ارزش روزانه تعريف نشده باشد ، نمي توان از عبارت چنانچه در خصوص برخي از ت - 6 – 7 – 1 – 5

  . است ..... گرم ماده ............توان بيان كرد محصول حاوي 
معرفي مي گـردد  »  عاليمنبع « درصد امالح و ويتامين مورد نياز روزانه را تامين نمايند به عنوان   100در ضمن محصوالتي كه  - 7 – 7 – 1 – 5
 .  
 
   مواد غذايي پرتو ديده - 8 – 1 – 5

منظور از پرتو دهي ، تاباندن اشعه گاما يا الكترون به منظور متوقف كردن رشد ميكروارگانيسم هـا ، حشـرات ، آفـت هـاي زنـده و جوانـه زدن         
 . گياهان مي باشد 

   .نبايد از ميزان مشخص شده در استاندارد مربوطه تجاوز نمايد پرتو ديده  ميانگين مجموع مقدار دز جذب شده در غذاي - 1 – 8 – 1 –5
  تذكر 
تجاوز ننمايـد قابـل قبـول    ) Kilogray 10(كيلوگري  10پرتو دهي مجدد مشروط به آنكه ميزان دز جذب شده در غذاي پرتو ديده از ميزان   
  . است 

ايـن روش ، جـايگزين روشـهاي    . و كامالً بهداشتي براي اين منظور بسته بندي گردد  غذاي پرتو ديده بايد در بسته هاي مناسب - 2 – 8 – 1 –5
  . نمي شود ) GMP(خوب ساخت 

  :برروي برچسب بسته بندي غذاهاي پرتو ديده بايد موارد زير قيد شود 
  نام مركز پرتو دهي  -
 تاريخ ويا تاريخ هاي پرتودهي  -
 قيد عبارت و عالمت پرتو ديده  -
 اشعه دريافتي در نزديكي نام كاال ميزان  -
 مشخصات بهر پرتو ديده  -

 . شود درصورتي كه يكي از مواد متشكله محصول پرتو ديده باشد ، اين موضوع بايد در مقابل نام آن ماده متشكله در فهرست مواد تشكيل دهنده قيد
   1ياد آوري 

 . كننده داده شود  به منظور اجرايي شدن اين بند بايد آگاهيهاي الزم به مصرف  
    2ياد آوري 

درصـد محصـول    10در مورد محصوالت ساخته شده با استفاده از تركيبات اشعه ديده در صورتي كه مقدار اين تركيبات  مساوي و يـا بـيش از     
تناسب با اندازه نـام محصـول در   با فونت م)  Bold( بايد در صفحه اطالعات به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ  "اشعه ديده  "نهايي باشد ، عبارت 

همچنين به جاي استفاده از عبارت مـي تـوان از نشـان بـين     . محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 

 . المللي مواد غذايي اشعه ديده استفاده كرد 
 

  
                                                                                                                                                                                                 
1 Source 
2 Good Source 
3 Excellent Source  



  

                                            PEI/CrV1/0029 ايران جمهوري اسالمي                                                                          
  معاونت غذا                                                       و دارو     غذا  سازمان                              زارت بهداشت درمان و آموزش پزشكيو

  و ورزشي غذايي  -حداقل ضوابط برچسب گذاري مواد غذايي و مكمل هاي رژيمي 

 

  اظهارات اخطاري - 2 – 5
  : اظهارات اخطاري جمالتي است كه برروي برچسب جهت هشدار به مصرف كننده بايد نوشته شود و شامل موارد زير مي باشند   

  
  غذاهاي حساس و فاسد شدني  - 1 – 2 – 5

 :در روي برچسب غذاهاي حساس و فاسد شدني عبارات زير  نوشته شود    
  » . غذاهاي فاسد شدني و حساس دريخچال نگهداري شوند « 
  ».غذاهاي منجمد فاسد شدني در شرايط منجمد نگهداري شوند « 
  
  نوشابه هاي ورزشي و انرژي زا   - 2 – 2 – 5

  :بر روي برچسب بسته بندي نوشابه هاي ورزشي و انرژي زا عبارت زير بايد نوشته شود   
            بيماران قلبي عروقي توصـيه و ان باردار و شيرده ، كودكان ، افراد حساس به كافئين ، افراد مبتال به فشار خون ، براي بيماران ديابتي ، زن« 

  ». نمي شود 
  شيرين كننده هاي مصنوعي  - 3 – 2 – 5

ننده هاي مصنوعي اسـتفاده مـي شـود    كه از شيرين ك... برروي برچسب بسته بندي برخي از محصوالت مانند نوشابه ها ، آب نبات ، آدامس و   
  . بايد عبارت حاوي شيرين كننده مصنوعي با نام آن شيرين كننده ذكر شود 

  
  آسپارتام  -1 – 3 – 2 – 5

  : برروي برچسب بسته بندي محصوالت حاوي آسپارتام بايد عبارات زير نيز درج شود   
  ".از مصرف آن خود داري نمايند  بيماران مبتال به فنيل كتونوري ، كودكان و زنان باردار " 
  ". بيماران ديابتي با مشورت پزشك و يا متخصص تغذيه مصرف نمايند  "
  
  1ژل رويال  - 4 – 2 – 5

  : درج جمله زير برروي محصوالت حاوي ژل رويال الزامي است   
به خصوص در افراد مبـتال   تنفسي واكنش هاي شديد حساسيت و ياممكن است منجر به ايجاد ) آتوپيك ( آلرژي مصرف اين ماده در افراد مستعد "

  " .به آسم شود 
  
  غذاهاي حساسيت زا  – 5 – 2 – 5

مواد زير مي توانند بيشترين عامل حساسيت زايي را به خود اختصاص دهند كه بايد برروي برچسب فرآورده  وجود اين مواد اعالم گـردد حتـي     
  :جود باشد اگر اين مواد به مقدار جزئي در فرآورده مو

  شير و فرآورده هاي آن -
 تخم مرغ و فرآورده هاي آن  -
 غالت حاوي گلوتن  -
 ماهي و فرآورده هاي دريايي -
 بادام زميني و مغزهاي خوراكي چرب -
  حبوبات بويژه دانه سويا  -
 دانه هاي روغني مثل دانه كنجد-

                                                           
1  Royal jelly 
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 برخي ميوه ها و سبزيها -
  ) متابي سولفيت سديم ، سولفيت سديم ، انيدريد سولفورو  و تيو سولفات سديم ( در كيلوگرم  ميلي گرم 10سولفيت درغلظت بيش از -
  ژل رويال  -
 
  غالت حجيم شده  - 6 – 2 – 5

  :برروي محصوالت غذايي مانند فرآورده حجيم شده بر پايه غالت درج عبارات ذيل الزامي است   
  ".مصرف براي كودكان زير دو سال ممنوع است "
  ". ين محصول نمي تواند جايگزين غذاي اصلي شودا "
 
  سوپ   - 7 – 2 – 5

و ) قرمز و سفيد( وشت در سوپ هاي نيمه آماده و آماده مصرف و انواع چاشني، كليه واردكنندگان و توليد كنندگان ملزم به درج درصد عصاره گ  
  .برروي برچسب بسته بندي محصوالت فوق مي باشند درصد نمك 

  
  محصوالت عاري از گلوتن  - 8 – 2 – 5

استفاده نمايند لذا چنانچه محصولي ويژه اين افراد توليـد مـي گـردد بايـد     » عاري از گلوتن « افراد مبتال به بيماري سيلياك بايد از محصوالت   
ازه نام محصول در محل قابل ديد با فونت متناسب با اند)  Bold( به صورت خوانا ، واضح ، پر رنگ  اطالعاتدر صفحه » عاري از گلوتن« عبارت 

 . مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود 
 
 
  اظهارات براي غذاهاي خاص                                                                - 3 – 5
  )زيست فناوري ( برچسب گذاري مواد غذايي حاصل از بيوتكنولوژي  - 1 - 3 – 5

مصرف كننده حق دانستن طبيعت مواد غذايي دريافتي خود را دارد و برچسب گذاري بايد با درج ويژگيهاي آن بطـور صـحيح و واضـح ، بـدون       
وليـه و  ايجاد گمراهي و يا شبهه ، امكان انتخاب آگاهانه مواد غذايي مورد پسند ايشان را فراهم سازد ، اخيـراً طيـف جديـدي از محصـوالت ، مـواد ا     

 ودنيهاي غذايي از صنايع بيوتكنولوژي بدست آمده اند كه مسائل خاصي را براي مقررات و اهداف برچسب گذاري ايجاد نموده اند برچسب گـذاري افز
بايد متناسب صنايع بيوتكنولوژي بويژه موادغذايي حاصل از روشهاي مهندسي ژنتيك كه در حال حاضر توسط مجـامع ذيصـالح بـين المللـي مـورد      

  : شكل گيري و تدوين قرار مي گيرد باشد ، نكات مهم مورد بحث بشرح ذير است  بررسي ،
  ) حاصل از روشهاي مهندسي ژنتيك ( اهميت و لزوم شناسايي مواد غذايي جديد  -
  انتقال مواد حساسيت زا از طريق غذاهاي تهيه شده به روش فوق  -
 ايمني  -
 مالحظات اخالقي ، سنتي و مذهبي -
 عت و بازارمشكالت صن -
نحوه كنترل و نظارت براجراي مقررات كه پس از مشخص شدن و تاييد نهايي و تهيه پروتكل توسط وزارت بهداشت ، درمان و آمـوزش پزشـكي    -

 . اجراي آن الزامي مي باشد
والت تراريخته در كشور ، بايد توسط مراجع ذيصالح تائيد شود و پس از تدوين ضوابط محص) GM(شايان ذكر است ترا ريخته بودن محصول   

  . مفاد آن الزم االجرا مي باشد 
  برچسب گذاري محصوالت پروبيوتيك - 1 – 1 – 3 – 5

  . عالوه بر الزامات عمومي برچسب گذاري اطالعات زير نيز در بر چسب بايد ذكر شود   
  . معرفي جنس ، گونه و نژاد  -
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  تذكر 

  . در مورد عامليت نژاد شود معرفي نژاد نبايد موجب فريب مصرف كننده    
    CFU/mlيا  CFU/gتعداد كمينه سلولهاي زنده پروبيوتيك براي هر گونه به صورت جدا تا آخرين روز ماندگاري محصول بر حسب  -
  شرايط مناسب نگهداري  -
  ضوابط مربوط به تصاير و عبارات برچسب  – 6

به عنـوان مثـال   . ل اطالعات مربوط به محصول و توليد كننده و غيره بايد واقعي باشد تمامي عبارات درج شده بر روي برچسب فرآورده  از قبي  
  . اجزا تشكيل دهنده بايد واقعي بوده و مقدار ذكر شده براي هر جز نيز صحيح باشد در غير اين صورت تقلب شناخته شده و غير مجاز است 

ترسيم اشكال غير قابل قبول و يا برجسته نشان دادن غير واقعي مصرف فـرآورده  خـود    از هر گونه اغراق گويي و كنايه از قبيل نگارش و يا -1 –6
 . داري شود 

با نوع محصول بوده و گمراه كننده و غير واقعي نباشد و موجب پنهـان كـردن اجـزاء    و مرتبط هر گونه تصوير بر روي برچسب بايد متناسب  -2 - 6
  . برسد  و يا معاونت غذا و دارو  دانشگاههاي علوم پزشكي سراسر كشور سازمان غذا و دارو معاونت غذا دربرچسب نيز نشده و به تاييد 

بـه  با طعم ميوه استفاده مي شود ، نبايد از عكـس ميـوه   ... به عنوان مثال زماني كه از تركيبات طعم دهنده مصنوعي در تهيه نوشيدني و يا ويفر و يا 
در مورد روغن هاي مايع مخلوط نبايد تصاوير و عبارت مربوط به يك روغن آورده شـود و يـا در مـورد آب     بر روي برچسب استفاده شود و ياتنهايي 

  . هاي معدني نمايش كوه و قله در روي برچسب اگر سرچشمه آبهاي معدني در دشت باشد ممنوع است 
 . عبارات مربوط به رفع مسئوليت نبايد استفاده شود  -3 - 6
اره براي مشخص كردن عبارت و يا شكل و دادن توضيح مربوط به آن در محلـي كـه قابـل رويـت نيسـت و بـا  فـونتي كـه         استفاده از ست -4 – 6

 . مشخص نيست قابل قبول نمي باشد 
 . مجاز نيست  "غذا كامال مغذي است  "استفاده از عباراتي كه بيان كننده مفهوم  - 5 – 6
و مقايسه اي از قبيل بهتر و ايـده ال  ... رين و غيره ، كلمات تاكيدي غير معمول از قبيل حسي ، عالي و استفاده از صفات عالي  از قبيل بهت - 6 – 6
 . كه موجب گمراه شدن مصرف كننده مي شود مجاز نيست ... و 
با معيارهـاي ملـي    توضيح در خصوص فرايند محصول بايد مطابق با روش ساخت اعالم شده در فرم درخواست صدور پروانه ساخت و مطابق -7 -6

باشد و موجب گمراهي مصرف كننده و ايجاد تصـور كـه محصـوالت مشـابه فاقـد      مصوب و ضوابط جاري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي 
  .فرايند مذكور مي باشند نشود 

  . رنگ زمينه برچسب بايد به نحوي باشد كه مطالب و مندرجات برچسب به سادگي قابل خواندن باشد  –8 - 6
  . رنگ زمينه جدول حقايق تغذيه اي بايد سفيد و فونت آن سياه باشد  – 9 – 6
  
  ادعاها  – 7

ي مـديريت ايمنـي و مـديريت كيفيـت و ادعـاي      درج هر گونه ادعاي تغذيه اي و يا ادعاي خاص درخصوص فرآورده و يا مواردي از قبيل گواه  
ذايي و ورزشي منوط به تاييد قبلي معاونت غذا در سازمان غذا غ –و مكمل هاي رژيمي  بر روي برچسب مواد غذايي... و تغذيه اي و سالمتي بخش 

  .مي باشد  و دارو
  ادعاهاي عمومي  – 1 – 7
  "دارنده گواهي سيستم هاي مديريت ايمني مواد غذايي  "ادعاي  - 1 - 1 – 7 

بـر   ISO22000:2005و  HACCPنظيـر   "ي مـواد غـذايي   دارنده گواهي سيستم هاي مديريت ايمن "از آنجا كه درج لوگو و يا عبارت   
روي برچسب محصوالت غذايي به عنوان يك ادعا مبني بر توليد محصول در شرايط ايمن تلقي مي گردد و اسـتقرار و پيـاده سـازي سيسـتم هـاي      

صورت پذيرد ، ضـروري اسـت قبـل از درج ايـن     مذكور بايد مطابق با الزامات استاندارد هاي ملي ايران و پس از رعايت كامل پيش نيازهاي مربوطه 
شرايط برنامه هاي پيش نيازي و الزامـات سيسـتم    سازمان غذا و داروعناوين بر روي برچسب با توجه به ضوابط و مقررات جاري وضع شده از سوي 

  . انطباق سيستم به تائيد رسيده باشد هاي مديريت ايمني مواد غذايي استقرار يافته در واحد توليدي مورد بررسي و ارزيابي قرار گرفته و 
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درج عبارت دارنده سيستم مديريت ايمني مواد غذايي بر روي برچسب محصـوالت   سازمان غذا و داروبديهي است پس از تائيد سيستم از سوي   
 . امكانپذير مي باشد  معاونت غذا در سازمان غذا و دارواعالم شده در دامنه كاربرد گواهي صادره و يا مجوز 

 "نشان ايمني و سالمت "ادعاي دارنده  - 2 – 1 – 7
نشان ايمني و سالمت در راستاي اهداف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي به منظور تشويق توليد كننـدگان جهـت توليـد محصـوالت       

مت به فراورده هاي غـذايي و آشـاميدني توليـد    سالم تر غذايي وآشاميدني بر اساس شرايط تعريف شده در آيين نامه نحوه اعطاي نشان ايمني و سال
نگاره آن سيب سبز رنگي است كه نمـاد سـالمت بـوده و عبـارت     . شده در كشور كه داراي پروانه ساخت از وزارت بهداشت مي باشد اعطا مي گردد 

روي برچسـب محصـولي كـه نشـان ايمنـي و      الزم است دارندگان نشان ايمني و سالمت نگاره آن را . ايمني و سالمت در كنار آن نوشته شده است 
  . سالمت را دريافت كرده درج نمايند

  
  ادعاي خالص   - 3 – 1 – 7

اين ادعا فقط در مورد مواد غذايي استفاده مي شود كه تنها از يك جز تشكيل . ادعاي خالص نبايد براي فرآورده تركيبي و مخلوط استفاده شود   
است و شامل هيچ گونه مواد نگهدارنده و طعم دهنده ، ويتامين و مـواد  ) بازسازي نشده ( اي كه تنها شامل آبميوه به عنوان مثال آبميوه . شده باشد 

  . نباشد ... ) مانند آب ، شكر و ( افزودني 
  يادآوري 

  . غذايي و ورزشي به كار نمي رود  –اين ادعا در مورد آبهاي معدني و آشاميدني و مكمل هاي رژيمي   
  
  ادعاي مخصوص صادرات  - 4 – 1 – 7 

بدون كسب مجوز از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي بر روي برچسب مجاز نمي باشـد و ايـن    1استفاده از عبارت مخصوص صادرات  
  ) . 3يادآوري  11 –4به استثناي محصوالت موضوع بند ( گونه محصوالت مجاز به عرضه در داخل كشور نمي باشند 

 
 
  

                                                           
1 For export   
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  محصوالت تحت ليسانس  - 5 – 1 – 7
كـه   مطابق با دستورالعمل اجرايي صدور مجوز استفاده از ظرفيت خالي كارخانه هاي محصوالت غذايي و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي بنـد ه   
 .موجود مي باشد ، اقدام گردد ) //:fdo.behdasht.gov.ir/http(غذا و دارو وزارت بهداشت  سازمانبرروي سايت  PEI/I-017با كد 

 
  "بدون مواد نگهدارنده  "ادعاي  - 6 – 1 – 7

با توجه به معيـار هـاي وزارت بهداشـت مجـاز باشـد و در       در فرآوردهدر صورتي كه استفاده از نگهدارنده  "بدون مواد نگهدارنده"ادعا در مورد   
بـدون مـواد    "به عنوان مثال ادعـاي   .نشده باشد، صحيح مي باشدو يا غير مستقيم به فرآورده اضافه مستقيم  به صورت ماده نگهدارنده صورتي كه 
در مورد محصوالت نانوايي كه پروپيونات سديم به صورت غير مسـتقيم در مرحلـه عمـل آوري     "بدون مواد نگهدارنده اضافه شده "و يا  "نگهدارنده

ليكن اين ادعا در مورد اسـتفاده از اسـيد اسـكوربيك بـه منظـور عمـل آوري خميـر و نـه خاصـيت          . نمي باشدخمير به آن اضافه شده است صحيح 
  . نگهدارنگي آن ، صحيح است 

  يادآوري 
بـدون مـواد    "ادعـاي . در محصوالتي كه حاوي تركيبات نگهدارنده طبيعي از قبيل اسيد استيك در سركه و يا اسيد سيتريك در آبليمـو مـي باشـند    

در مورد افزودن اسيد اسكوربيك به آب سيب به منظور مانـدگاري رنـگ    "بدون مواد نگهدارنده"مثال ادعاي  به عنوان. مجاز نمي باشند "دارندهنگه
  . در مدت فرآيند صحيح نمي باشد، هر چند كه اين ماده در طي فرآيند تجزيه شده و ميزان آن به سطح بسيار ناچيزي مي رسد

  
  بدون افزودن مونو سديم گلوتامات  ادعاي - 7 – 1 – 7

. ت اين ادعا زماني كه ساير منابع گلوتامات آزاد در فرآورده وجود دارد باعث گمراهي و فريب مصرف كننده مي شود و استفاده از آن مجاز نيسـ   
ار باالي گلوتامـات آزاد هسـتند بـه عنـوان     به عنوان مثال پروتئين گياهي هيدروليز شده ، يا سويا سس ويا بسياري از غذاهاي معمولي كه حاوي مقد

  ... . مثال گوجه فرنگي و آب گوجه فرنگي ، انگور و آب انگور ، ساير آب ميوه ها و پنير و قارچ و
  
  ادعاي حالل  - 8 – 1 – 7

همچنـين بـا   . حالل الزامي است به منظور درج عبارت و يا استفاده از نشان حالل ، ارائه گواهي معتبر از سوي مراكز معتبر صادر كننده گواهي   
ج در توجه به آن كه استاندارد محصوالت حالل در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران در حال بررسي و تدوين نهايي است رعايت موارد مندر

  . آن پس از تائيد نهايي اين استاندارد الزامي خواهد بود 
  يادآوري 

ايـن ادعـا   . ذكر عبارت حالل براي محصوالت حاوي فرآورده هاي دامي، دريايي الزامي اسـت  ورزشي غذايي و  –در مورد مكمل هاي رژيمي   
  .مجاز است سازمان غذا و داروتنها با ارائه مدارك مستند از مراجع مذكور و بررسي و تأييد صحت آنها توسط 

 
ـ « و )  High Potency( » با قدرت اثر باال « ادعاهاي  - 9 – 1 – 7 غـذايي و   –در مكمـل هـاي رژيمـي    » يدان آنتي اكس

  ورزشي
  » با قدرت اثر باال «  -الف

بـه عنـوان مثـال     را در هر سهم تامين كند) DV(ارزش غذايي % 100ميزان حداقل به درج اين عبارت در شرايطي مجاز است كه ماده مغذي   
مجـاز  است تامين ميكند،  mg65ارزش روزانه را كه % 100از چون بيش باشد در هر سهم مصرفي ويتامين ث  500mgچنانچه فرآورده اي حاوي 

  .به درج اين عبارت روي برچسب محصول خواهد بود
درصـد از مـواد مـوثره اصـلي در      70در مورد فرآورده هاي با چندين ماده مؤثره نيز درج اين عبارت روي برچسب در شرايطي مجاز است كه حـداقل  

  .ا از نظر كمي دارا باشندرارزش غذايي % 100فرآورده بيش از  
  آنتي اكسيدان -ب 

  . آورده شده باشدمستندات علمي معتبر ماده مغذي در فهرست آنتي اكسيدانها در درج اين عبارت در شرايطي مجاز است كه   
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  يادآوري 
  .جهت تعيين مقادير از سيستم هاي استاندارد بين المللي استفاده شود 

  
    ادعاهاي تغذيه اي  - 2 – 7
  :  ارد ذيل ادعاهاي تغذيه اي نمي باشند مو
  ذكر مواد در فهرست مواد متشكله  -
  . ذكر مواد مغذي كه به عنوان قسمت الزامي برچسب تغذيه اي هستند  -
  . اعالم كمي و كيفي مواد مغذي خاص يا مواد متشكله بر روي برچسب چنانچه توسط مقررات ملي مورد نياز است  -

  1تذكر 
  .باشد  سازمان غذا و داروتغذيه اي بر روي برچسب بسته بندي بايد با تائيد ذكر ادعاي    

  
  ....                                                   ادعاي بدون  -1 – 2 – 7

  . غذي باشد يك ماده مغذي ، محصول بايد حاوي هيچ مقداري از و يا مقدار ناچيز از ماده م) بدون ( براي برچسب گذاري عاري از   
بايد صحيح بوده و باعث گمراهي و نگراني مصرف كننده نشود و باعث برداشت نادرست در مورد تركيب و كيفيت غذا نشـود و   "ادعاي بدون "  

ا تشـكيل دهنـده   اجزا و موادي كه ادعا ميشود در محصول وجود ندارد بايد به طور كامل در ماده غذايي نباشد و نبايد به طور مستقيم به غذا و يا اجـز 
همچنين عدم حضـور يـك   . تلقي نخواهد شد  "ادعاي بدون "ليكن چنانچه افزودن ماده اي به محصول منع قانوني دارد به عنوان . غذا اضافه شود 

: اهد شد ماننـد  تلقي نخو "ادعاي بدون "جز تركيبي خاص ، يا يك ماده در غذا به دليل اين كه اين ماده جزء خصوصيات ذاتي غذا نيست به عنوان 
  . فاقد كلسترول در روغن هاي گياهي 

مي باشد ، ادعا بايد توسط نتايج آزمايشگاهي و آناليتيكي تصديق شده باشـد و مقـدار بـاقي     "ادعاي بدون "وقتي كه توليد كننده خواهان درج   
   مانده آن در زير سطح آستانه باشد و در برچسب مشخص شود 

   
  وط به كالريادعاهاي مرب  -2 – 2 – 7
 از فرآورده كالري در هر سهم 5كمتر از در صورت وجود : )Free calorie(بدون كالري •
 كالري و يا كمتر در هر سهم از فرآورده 40در صورت وجود : )Low calorie(كم كالري •
 قندادعاهاي مربوط به   -3 – 2 – 7
 از فرآوردههر سهم در  قندگرم  5/0كمتر از  در صورت وجود ):Free sugar(قند بدون  •
 نسبت به محصول معمولي% 25حداقل به ميزان  در هر سهم از فرآورده  درصورت كاهش قند): Reduced sugar(قند كاهش يافته  •
 ادعاهاي مربوط به نمك  -4 – 2 – 7
 م از فرآوردهسهدر هر  سدبم  ميلي گرم 5كمتر از  در صورت وجود ):Salt free / Sodium free(يا بدون نمك  سديم بدون •
لزوما به اين معنا نيست : تذكر. (در صورتي كه در فرآيند تهيه محصول نمك به آن اضافه نشده باشد ):No salt added(نمك اضافي بدون  •

 ).كه محصول حاوي نمك نيست
 از فرآوردهدر هر سهم ميليگرم و يا كمتر سديم  35در صورت وجود ): Very low sedium(كم سديم  خيلي كم نمك ياخيلي  •
 در هر سهم از فرآوردهميليگرم و يا كمتر سديم  140در صورت وجود ): Low sedium(كم نمك يا كم سديم  •
نسبت % 25حداقل به ميزان  در هر سهم از فرآورده درصورت كاهش سديم): Less sedium / Reduced sedium(نمك كاهش يافته  •

 به محصول معمولي
  ه فيبر غذاييادعاهاي مربوط ب  -5 – 2 – 7
 گرم فيبر در هر سهم از فرآورده 5در صورت وجود حداقل ): High fiber(پرفيبر  •
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 گرم فيبر در هر سهم از فرآورده 2.5در صورت وجود حداقل ): Good source of fiber(حاوي فيبر  •
 مورد چربي ي مربوط بهادعاها  -6 – 2 – 7
 از فرآورده در هر سهمچربي گرم  0.5در صورت وجود كمتر از  ):Fat free( بدون چربي •
 از فرآورده در هر سهمگرم چربي اشباع  0.5در صورت وجود كمتر از ): Suturated fat free(بدون چربي اشباع  •
 از فرآورده در هر سهمگرم يا كمتر از چربي  3در صورت وجود ): Low fat(كم چربي  •
 از فرآورده در هر سهمگرم و يا كمتر از چربي اشباع  1ود در صورت وج): Low suturated fat(حاوي چربي اشباع كم  •
 نسبت به محصول معمولي% 25درصورت كاهش چربي در هر سهم از فرآورده حداقل به ميزان ): Reduced fat(چربي كاهش يافته  •
 ادعاها در مورد كلسترول  -7 – 2 – 7

از  در هـر سـهم   گرم و يا كمتر از چربي اشباع  2و حاوي  كلسترولمتر از گرم يا كميلي  20در صورت وجود ): Low cholestrol(كلسترول كم 
  فرآورده

  )    LEAN( كم چرب و خيلي كم چرب - 8 – 2 – 7 
  . اصطالحي هستند كه براي توصيف مقدار چربي گوشت ، مرغ ، ماهي و گوشت شكار به كار مي رود    

  . گرم  100ميلي گرم كلسترول در هر  95بي اشباع شده و كمتر از گرم چر 5/4گرم چربي ، كمتر از  10كمتر از : كم چرب 
 . گرم  100ميلي گرم كلسترول در هر  95گرم چربي اشباع شده و كمتر از  2گرم چربي ، كمتر از  5كمتر از : خيلي كم چرب 

  )ادعاي درماني و دارويي( ادعاهاي سالمتي بخش  - 3- 7
 ممنـوع كين ، معالجه و يا درمان يك بيماري ، اختالل و يا حالت فيزيولوژيكي براي محصوالت غـذايي  هر گونه ادعا مبني بر پيشگيري ، تس  
  .   است

  
  ادعا هاي سالمتي بخش محصوالت پروبيوتيك  - 1 - 3- 7

رض عدم تحمل به بهبود سالمت و كارآيي سيستم گوارشي، تنظيم و تقويت سيستم ايمني ، كاهش كلسترول ، كاهش عوا "استفاده از عبارات   
 .بر روي برچسب محصوالت پروبيوتيك بالمانع مي باشد  "الكتوز، افزايش ارزش تغذيه اي غذا 

 
   1تذكر 
ارايه هرگونه ادعاي سالمت بخش ديگر بجز عناوين قيد شده فوق ، فرآورده پروبيوتيك را مشمول خواص سالمت بخش اختصاصي مي كنـد     

  .ت درمان و آموزش پزشكي ممنوع استو بدون كسب مجوز از وزارت بهداش
   2تذكر 
در ارتبـاط بـا خـواص سـالمت      "كاهش كلسترول  "درصد باشد استفاده از عبارت  5/0در صورتي كه مقدار چربي فرآورده پروبيوتيك بيش از   

  .بخش عمومي مجاز نمي باشد
  
  مربوط به آرد سموليناتغذيه اي ادعا هاي   - 2 - 3- 7

بر روي برچسب محصوالت تهيه شده از ايـن نـوع آرد    "آرد سمولينا در مقايسه با آرد معمولي داراي ارزش تغذيه اي بهتري است "استفاده از عبارت
  .مانند ماكاروني بالمانع است

  
  غذايي و ورزشي  –ادعا هاي سالمتي بخش مكمل هاي رژيمي  - 3– 3- 7

غـذايي و ورزشـي بـوده و جهـت تشـخيص ،       –ين فرآورده صرفاً مكمل رژيمي ا "غذايي و ورزشي درج عبارت  -در مورد مكمل هاي رژيمي  
  . در يك كادر مشخص روي برچسب محصوالت الزامي است  "پيشگيري و درمان بيماري ها نمي باشد 

  تذكر 
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بهداشت ، درمان و آمـوزش  اظهارات مندرج مورد ارزيابي وزارت  "در صورت وجود هر گونه ادعاي ثابت نشده و با رعايت بند فوق درج عبارت   
  .در يك كادر كامالً مشخص الزامي خواهد بود "پزشكي قرار نگرفته است

  
  برچسب تغذيه اي  - 8

مرتبط بايد آيين نامه هاي  ساير اين ضابطه براي تهيه برچسب تغذيه اي همه غذاها به كار مي رود ليكن براي غذا هاي با كاربردهاي رژيمي خاص،
  . ا شوند دقيق تري بايد اجر

اطالعات بايد درك مقادير مواد مغذي موجـود در  . مطالب روي برچسب بايد حاوي اطالعات مناسبي در مورد مواد مغذي موجود در ماده غذايي باشد 
  . ًسالمت خود را تامين مي نمايد فراورده را به مصرف كننده بدهد و نبايد موجب اين اشتباه گردد كه شخص با خوردن آن لزوما

     
  
 1تغذيه ايجدول حقايق  – 1 – 8

اطالعات تهيه شده بايد داخل يـك جـدول   در جدول آمده است درج گردد و  گرم ماده غذايي به صورتي كه 100بايد در هر  اعالم مواذ مغذي   
  .باشند و در صفحات مختلف نمي توانند باشند 

ذيه اي آورده شده در اين فصل باشد و توليد كننده مجاز به حـذف رديـف هـاي    ترتيب مواد مغذي ذكر شده در جدول بايد مطابق با جدول حقايق تغ
  .  جدول نمي باشد و  در صورتي كه محصولي حاوي اين تركيبات نباشد در جدول بايد صفر نوشته شود 

و با فونت متناسب با اندازه نام جدول حقايق تغذيه اي بايد در صفحه اطالعات در زمينه سفيد رنگ با ثبوت چاپ كافي به صورت خوانا ، واضح   
  .و در محل قابل ديد مصرف كننده به طوري كه در قسمت دوخت برچسب نباشد درج شود )  Bold( محصول ، به صورت پر رنگ 

  
 عنوان جدول   - 1 – 1 - 8

  .درج گردد  و متناسب با فونت به كار برده شده براي نام محصول)  Bold( بايد در باالي جدول با فونت پر رنگ    
  
  گرم ماده غذايي 100عبارت در   - 2 – 1 – 8

 .درج گردد )  Bold( جدول با فونت پر رنگ  اولبالفاصله در رديف   
  
  غذايي هر سهم از مادهعبارت در   - 3 – 1 – 8

 .چسب درج شده باشدميزان سهم هر فراورده بايد برروي بر .درج گردد )  Bold( جدول با فونت پر رنگ  اولبالفاصله در رديف   
 
  كالري  - 4 - 1 – 8

 100بيان شود  و همچنين كالري حاصل از چربي در  هـر   و هر سهم از فراورده گرم ماده غذايي 100مقدار انرژي بر حسب كيلو كالري در هر   
)  Bold( عبارت كالري با فونت پر رنگ .   گرم ماده غذايي اعالم شود 100بايد در يك خط بالفاصله بعد از  و هر سهم از فراورده گرم ماده غذايي

  يادآوري.درج گردد  
  . ماده غذايي بدون چربي به معني بدون كالري نمي باشد    

  چربي - 5 - 1 – 8
گـرم   100در جدول حقايق تغذيه اي بايد مقدار چربي كل  ، اسيد هاي چرب اشباع ، اسيد هاي چرب ترانس بر حسب گرم و يـا ميلـي گـرم در         

الزم به ذكر است فونت به كاربرده شده براي چربي كل بايـد فونـت    .اعالم شود و ارزش روزانه آن نيز نوشته شود  و هر سهم از فراوردهماده غذايي 
ون بدون ترانس يـا بـد  "درج عبارت . باشد و براي اسيد هاي چرب اشباع ، و اسيد هاي چرب ترانس از فونت معمولي استفاده شود)  Bold(پررنگ 

                                                           
1 Nutrition fact 
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چنانچـه بـدون تـرانس يـا كلسـترول اسـت       در جدول تغذيه اي ميزان صفر ولي درج  استبرروي برچسب مواد غذايي بطور كلي ممنوع " كلسترول
 .بالمانع است

  1تذكر 
  . اسيد هاي چرب ترانس ارزش روزانه ندارد   

   2تذكر 
در صورتي كه محصول حاوي اين تركيبـات   6 –و امگا  3 –هاي چرب امگا اعالم مقدار اسيد هاي چرب تك غير اشباع ، چند غير اشباع و يا اسيد  

شـد  باشد اختياري است وليكن در صورتي كه ادعايي در مورد حضور و يا عدم حضور و يا غني سازي آن در ماده غذايي بر روي برچسب آورده شده با
 . گرم ماده غذايي اجباري است  100درج و اعالم آن با فونت معمولي در 

 
  سديم  - 6– 1 –8

و هـر سـهم از    گرم مـاده غـذايي   100بر حسب گرم و يا ميلي گرم در )  Bold( در جدول حقايق تغذيه اي بايد مقدار سديم با فونت پر رنگ   
  .اعالم شود و ارزش روزانه آن نيز نوشته شود  فراورده

  
  كربوهيدرات كل  - 7 –1 –8
مقـدار  . الزامـي اسـت    ) Bold(و ارزش روزانـه آن در جـدول حقـايق تغذيـه اي بـا فونـت پررنـگ         درج مقدار كربوهيدرات كل - 1 – 7 –1 – 8

 .                           گرم ماده غذايي اعالم گردد 100كربوهيدرات كل بر حسب گرم و يا ميلي گرم در 
 . در جدول حقايق تغذيه اي با فونت معمولي الزامي است  گرم ماده غذايي 100درج مقدار شكر بر حسب گرم و يا ميلي گرم در  - 2 – 7 –1 –8

  تذكر
  .ارزش روزانه براي شكر وجود ندارد    

درج مقدار فيبر غذايي و ارزش روزانه آن در جدول حقايق تغذيه اي با فونت معمولي اختياري است  و مقدار آن بر حسـب گـرم و    - 3 – 7 – 1 – 8
اعالم مي گردد وليكن در صورتي كه ادعايي در مورد حضور و يا عـدم حضـور و يـا غنـي سـازي آن در مـاده         گرم ماده غذايي 100يا ميلي گرم در 

 .      گرم ماده غذايي اجباري است  100غذايي بر روي برچسب آورده شده باشد درج و اعالم آن با فونت معمولي در 
  
  پروتئين  - 8– 1 – 8   

جـدول حقـايق تغذيـه اي اجبـاري     در )  Bold( گرم ماده غذايي و با فونت پر رنـگ   100ميلي گرم در  درج مقدار پروتئين بر حسب گرم و يا  
 .است
  تذكر

  . ارزش روزانه براي پروتئين وجود ندارد 
  
  ويتامين ها و مواد معدني  - 9– 1 – 8
ر مطالعـات دريافـت برخـي مـواد مغـذي از قبيـل       يافته هاي مطالعات جامعه الگوي مصرف مواد غذايي مردم ايران و سـاي  براساس 1 – 9– 1 – 8

، كلسيم ، آهن و روي به مقدار كافي نمي باشد و به منظور  آگاهي مصرف كنندگان و پيشگيري از بيماري هاي مـزمن    A ،C  ، B2 ويتامينهاي 
گرم مـاده   100نظر بر اساس نياز روزانه در ، آهن ، كلسيم ، روي از محصول مورد  A  ،B2  ، Cدرصد تامين ويتامين بهتر است واحدهاي توليدي 

 .است  اعالم نمايند ولي ذكر آنها اختياريبا فونت معمولي در جدول حقايق تغذيه اي  و هر سهم از فراورده راغذايي 
  
و هـر   گرم ماده غـذايي  100اعالم درصد تامين ساير امالح و ويتامين هاي ذكر شده از محصول مورد نظر بر اساس نياز روزانه در  - 2 – 9– 1 –8

در صورتي كه محصول حاوي اين تركيبات باشد اختياري است و در صورتي كه ادعايي در مورد حضور و يا عـدم حضـور و يـا غنـي      سهم از فراورده
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ه باشد درج و اعالم سازي آن در ماده غذايي بر روي برچسب آورده شده باشد و يا اين كه هدف از مصرف ماده غذايي امالح و ويتامين هاي ذكر شد
  . آن با فونت معمولي اجباري است 

  
 درصد ارزش روزانه  - 10– 1 – 8

كيلـو   2000درصد ارزش روزانه بايد بر روي هر ماده غذايي نوشته شود و مقدار مرجع بر اساس مقادير مرجع دريافت روزانه است و بر اسـاس رژيـم   
درج اطالعات مربـوط بـه   . باع ، كلسترول و سديم بر حسب حداكثر مقدار توصيه مصرف مي باشد مقادير روزانه براي چربي ، چربي اش. كالري است 

   .گرم ماده غذايي اجباري است  100درصد ارزش روزانه در هر 
 اجبارياطالعات تغذيه اي  - 11– 1 –8

اي محصـوالت بايـد حـاوي     در ايـن خصـوص جـدول ارزش تغذيـه    درج توضيحات ذكر شده در جدول حقايق تغذيه اي اجبـاري اسـت     
چنانچه توليد كننده ادعاي سالمتي و ولي  انرژي،پروتئين، كربوهيدات، چربي، چربي اشباع، چربي ترانس، سديم، و قند باشد

 2000درصد ها بر اساس يك رژيم در اين جدول بايد . نيز در جدول ذكر شودمقدار آن دارد بايد ماده مغذي هر نوع  در مورد يا تغذيه اي
گرم ماده غذايي چه مقدار از نياز روزانـه خـود بـه     100با استفاده از اين جدول مصرف كننده آگاه شود كه با خوردن به طوري كه  كيلوكالري هستند

 2000درج ميزان چربي كل ، اسيد هاي چرب اشباع و كلسـترول ، سـديم ، كربوهيـدرات كـل در رژيـم غـذايي       . مواد مغذي را دريافت نموده است 
بـراي مثـال ميـزان    . بعالوه بايد ارزش تغذيه اي بر اساس ميزان سهم فرآورده مصرفي نيز بيـان شـود  . يلوكالري در قسمت پايين كادر الزامي استك

سهم مصرفي سس مايونز يك قاشق غذاخوري است و مصرف كننده بايد بر اساس اطالعات مندرج در ارزش تغذيه اي آگاه ميشود كـه ايـن ميـزان    
   .  نز چه ارزش تغذيه اي داردسس مايو

    1تذكر 
  .درج مقدار امالح ذكر شده در جدول اجباري است  وليكنندارد  ، ويتامين ها آب هاي بطري شده نيازي به درج مقدار پروتئين ، چربي ، كالري -

    2تذكر 
  .اري نيست اجب... درج اطالعات تغذيه اي تكميلي در مورد بسته هاي كوچك از قبيل شكالت و آدامس و 

    3تذكر 
 . ادويه ممكن است حاوي مواد مغذي ذكر شده در باال نباشد و درج آن بر روي بسته بندي الزم نيست  -

    4تذكر 
آب  مواد مغذي در ماده غذايي نيمه آماده قبل از افـزودن كه براي آماده شدن نياز به تركيب با ساير مواد به جز آب را دارند   مواد غذايي نيمه آماده -
   . ذكر شودجدول حقايق تغذيه اي در
   جبارياجدول حقايق تغذيه اي پيشنهادي قالب بندي   -2 – 8

انرژي،پروتئين، كربوهيدات، چربي، چربي اشباع، ميزان چربي ترانس، سـديم، و  شامل حقايق تغذيه اي قالب پيشنهادي براي درج 
 .به شرح زير استقند 

 جدول حقايق تغذيه اي
  كيلو كالري...........................گرم ماده غذايي  100هر در   كالري
  كيلو كالري) ....................................گرم............ معادل (در هر سهم ماده غذايي كالري 

  كيلو كالري...........................گرم ماده غذايي  100در هر   كالري حاصل از چربي
  كيلو كالري ) ....................................گرم............ معادل (در هر سهم ماده غذايي  چربي حاصل ازكالري 

........ معادل (مقدار در هر سهم از ماده غذايي 
  ) گرم

 100در هر ) *%DV(  ارزش روزانه
 گرم 

 

 چربي كل بر حسب گرم     

 اسيد هاي چرب  اشباع بر حسب گرم    
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 هاي چرب ترانس بر حسب گرماسيد    
 پروتئين بر حسب گرم     

 كربوهيدرات كل بر حسب گرم    

  قند برحسب گرم    

 سديم بر حسب ميليگرم    

 . كيلو كالري است  2000ارزش روزانه بر اساس رژيم غذايي 
گرم                                                             65        چربي كل                                               كمتر از                      

 گرم                                                                          20اسيد هاي چرب اشباع كمتر از  
                                                    ميلي گرم                            2400سديم  كمتر از 

 گرم                                                                           300كربوهيدرات كل   

* DV  كيلو كالري است 2000ارزش روزانه بر اساس رژيم غذايي.  
  
  اختياري يجدول حقايق تغذيه اپيشنهادي قالب بندي  – 3 – 8 

اجبـاري اسـت   كه در درج آنها روي برچسـب  ، چربي اشباع، چربي ترانس، سديم، و قند كل انرژي،پروتئين، كربوهيدات، چربيعالوه بر 
  .فهرست كامل مواد مغذي به شرح زير است. رج ساير مواد مغذي اختياري استد

 جدول حقايق تغذيه اي

  كيلو كالري...........................گرم ماده غذايي  100در هر   كالري
  كيلو كالري) ....................................گرم............ معادل (در هر سهم ماده غذايي كالري 

  كيلو كالري...........................گرم ماده غذايي  100در هر   كالري حاصل از چربي
  كيلو كالري ) ....................................گرم............ ادل مع(در هر سهم ماده غذايي  حاصل از چربيكالري 

........ معادل (مقدار در هر سهم از ماده غذايي 
  ) گرم

 100در هر ) *%DV(  ارزش روزانه
 گرم 

 

 چربي كل بر حسب گرم     

 اسيد هاي چرب  اشباع بر حسب گرم    

  اسيد هاي چرب ترانس بر حسب گرم     
 وتئين بر حسب گرم پر    

 كربوهيدرات كل بر حسب گرم    

  قند برحسب گرم    
 سديم بر حسب ميليگرم    

 پتاسيم    

  Aويتامين     

    B2ويتامين     
  Cويتامين     

  آهن    

 كلسيم     

 روي     
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  Dويتامين     

  Eويتامين    

  Kويتامين    

  B1ويتامين     

  نياسين    

  B6ويتامين    

  ليكاسيد فو    

  B12ويتامين     

  بيوتين    

 پانتوتنيك اسيد     

 فسفر      

 كلر      

 منيزيوم      

 سولفور      

 مس      

 منگنز      

 كروم      

  موليبدن      
  سلنيوم      
  كبالت      
  فلورايد     
  يد      

  
  
  غذايي و ورزشي  -جدول حقايق تغذيه اي مكمل هاي رژيمي   - 4 – 8

بهتر است جهت مشخص نمودن اين موضوع  DV و يا ، RDIيا  RDAجهت مشخص نمودن اين موضوع وجود دارد نظير چندين شاخص   
RDA اگـر در فـرآورده اي    براي مثال .كنددرج گردد كه همان ميزان پيشنهاد شده و مجاز روزانه را براي مواد موثره به صورت درصد بيان ميmg 

 . گزارش مي كنند % 100آن را به صورت  RDAوجود داشته باشد  cاز ويتامين  60
  

  1يادآوري 
مشـخص گردنـد و ايـن    ** با عالمـت ويـژه اي نظيـر    . تعريف نشده است  DV، و يا  RDIيا  RDAبراي آن دسته از مواد مؤثره اي كه   

  .است نشدهتعيين  RDA  .DV اين مواد موثرهبراي « عبارت بيان گردد كه 
 
  چسب گذاري تغذيه اي بازنگري ادواري بر  -5 - 8

در صـورت صـالحديد وزارت   جامعـه  سـالمت   علـم روز به منظور تعيين فهرست مواد مغذي ، تكميل اطالعات ، به روز در آوردن و مطابقت با   
  .و تجديد نظر قرار ميگيرد بازنگري به طور منظم مورد بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ضوابط بر چسب گذاري تغذيه اي
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حققان، كارشناسان، متوليان، مسئوالن و صاحبان صنعت غذا دعوت ميشود پيشنهادات خود را در مورد اين ضابطه كتبـا بـه سـازمان غـذا و     از كليه م
   .  دارو منعكس نمايند
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